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3 Niedziela adwentu   3 Niedziela adwentu     



Od o. DanielaOd o. Daniela   
   
                 
 

 

 
 
 Obchodzimy trzecią niedzielę Adwentu.  
 
Kilka tygodni temu, w pierwszą 

niedzielę Adwentu, podczas Mszy św. modliliśmy się 
wspólnie prosząc Boga o to, by pobłogosławił dla nas 
wieniec adwentowy, który przypomina nam o naszej 
wspólnej adwentowej wędrówce. Na koniec modlitwy 
poprosiłem jedną z rodzin obecnych na Mszy św. by 
zapalili pierwszą z kilku świec znajdujących się na 
wieńcu adwentowym. Świece, znajdujące się na 
wieńcu, symbolizują kolejne niedziele Adwentu. 
Jedna z nich – biała – symbolizuje Chrystusa; ta 
świeca będzie zapalona w dzień Bożego Narodzenia. 
Są jeszcze cztery inne świece. Trzy są w kolorze 
fioletowym, jedna jest w kolorze różowym. Dlaczego 
w kolorze różowym? 
 Trzecia niedziela Adwentu w Kościele 
nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą 
radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą 
różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy 
kapłan sprawuje liturgię w szatach koloru różowego.  
 Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej 
antyfony na wejście: „Gaudete in Domino semper”, 
czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej 
niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego 
przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie 
przynosi.  
 W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy 
kolor szat liturgicznych. Jako barwa fiolet powstał ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio 
wyrażają to co duchowe i to co cielesne; fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Połączenie błękitu i 
czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. 
Wyjątkiem jest właśnie trzecia niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”. Obowiązuje wtedy różowy 
kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.  
 Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo postny 
charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny radosny akcent Adwentu. Teraz, 
gdy Adwent nie jest już obchodzony jako czas pokutny barwa różowa przypomina nam, że narodzenie 
Chrystusa jest już blisko.  
 Jako chrześcijanie jesteśmy, a przynajmniej powinniśmy być ludźmi radości, a jeszcze bardziej – 
ludźmi nadziei. Pozwólmy by radość z tego, że Bóg przychodzi do nas, aby nas zbawić – wypełnić naszą 
nadzieję, podnosiła nas na duchu i pomagała dobrze przygotować się na Boże Narodzenie.  
 
 W modlitwie rozpoczynającej dzisiejszą Mszę świętą będziemy wypowiadać słowa: „Boże, Ty 
widzisz  jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca 
i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana”.                         
Niech się tak stanie.  
Amen.  
 
Pokój i Dobro, 

 

 

 

o. Daniel Zdebik  OFM, Conv. 

 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Jana 1, 6wg Św. Jana 1, 6--8, 198, 19--2828  

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do 
niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z 
zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie 
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem 
Mesjaszem». 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» 
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» 
Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, 
abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: 
Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli 
go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem 
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak 
odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi 
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a 
któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u 
Jego sandała». 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, 
gdzie Jan udzielał chrztu. 

 

 

  



        

Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II    

“Adwent jest synonimem nadziei: nie 

daremnym oczekiwaniem na jakiegoś 

bezosobowego boga, lecz konkretną                 

i niezawodną ufnością w powrót Tego, który 

już raz do nas przyszedł.                                                                           

 Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański  12/02/2001 

Czytanie z  księgi proroka Izajasza   Czytanie z  księgi proroka Izajasza     

                                              61, 161, 1--2a, 102a, 10--1111  

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym 
opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał 
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym 
obwieszczał rok łaski Pańskiej. 
«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się 
w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 
zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę 
strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe 
plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg 
sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała 
wobec wszystkich narodów». 
 

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła apostoła do tesaloniczanPawła apostoła do tesaloniczan    
                5:165:16--2424  

Bracia: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W 

każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 

Boża w Jezusie Chrystusie względem was. ducha nie 

gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko 

badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie 

wszelkiego rodzaju zła. 

Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby 

nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu 

zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: on też 

tego dokona. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 Zapraszamy dzieci do czynnego przygotowania się do 

Świąt Bożego Narodzenia.  Na stronie internetowej parafii   

i w biuletynie znajduje się kalendarz, który pomoże w 

wypełnianiu dobrych uczynków w czasie Adwentu. 

Wszystkie prace należy oddać do kościoła do końca 

grudnia. Może to być drogą pocztową, elektroniczną lub 

można przynieść przed Mszą św. Wśród wszystkich prac 

zostaną rozlosowane nagrody. Zachęcamy wszystkie dzieci 

do wzięcia udziału.  

 Szczegółowy plan spowiedzi jak również mszy św. podczas 

świąt znajdziecie w biuletynie oraz na naszej stronie 

internetowej. Prosimy, abyście skorzystali ze wszystkich 

tych możliwości wyspowiadania się i nie zostawiali 

spowiedzi na ostatnie dni tuż przed świętami. Musimy 

pamiętać, że nie możemy organizować wielkich spowiedzi 

z wieloma kapłanami na raz oraz wielką liczbą osób w 

kościele.  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 

weekendowe przez link podany na stronie internetowej 

parafii albo dzwoniąc do biura. Od poniedziałku 14 grudnia 

będzie już dostępna rejestracja na msze św. 

Bożonarodzeniowe. Prosimy, abyście skorzystali z okazji          

i przyszli bądź na mszę wigilijną bądź na mszę w dzień 

święta. Prosimy o nie zapisywanie się na obydwa dni. 

Dajmy wszystkim szansę uczestniczenia w mszy w święta. 

Pamiętajmy także, że jeśli się zapisujemy a potem nie 

przychodzimy to zabieramy miejsce temu, kto mógł 

przyjść. Zawsze jest możliwość korekty lub skasowania 

rejestracji jeśli wasze plany się zmieniają. 

 W przedsionku kościoła można nabyć opłatki wigilijne za 

dobrowolną ofiarą. 

 Także w przesionku kościoła są do odebrania kalendarze 

parafialne na rok 2021. Kalendarze są za darmo. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na miejscu, 

pocztą lub drogą elektroniczną. 

Kolekta   
6 grudnia, 2020 

Planowany Budżet   $28,000 
 Kopertki 

 Niedziela          $            12,880.00  
 Inne          $                   430.00  

            $             13,310.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela           $              7,177.00  

 Inne            $                  120.00 

             $               7,297.00  
  

  Razem                        $             20,607.00  

Intencje Papieskie na paIntencje Papieskie na paźździernik dziernik   

Intencja ewangelizacyjna:                                    
Za życie modlitwy.  

 

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem  

była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy. 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.org 

 
                  PO POLSKU 
Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański                847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Czwartek:      9:00 am - 2:00 pm 

Piątek:                                     9:00 am - 12:00 pm 

Sobota:               Biuro nieczynne 

Niedziela:                                       Biuro nieczynne
                        
Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

Rozkład Mszy Św. Polskich 
 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 
 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 
 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                                            9:00 am 

                                                         11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek:                                             6:30 - 7:30 pm 

Sobota:                             9:00—10:00 am 

                                                           3:00—4;00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
     

Poniedziałek:         8:00 pm - 9:00 pm 

Środa:                                         9:30 am- 8:00 pm 

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Świąteczne kwiaty - poinsecje 

Zapraszamy do składania donacji                                                                                             

na zakup poinsecji do dekoracji                                                                               

ołtarza w okresie  Bożego Narodzenia.                                                               

Koperty na ten cel są dostępne w                                                                                  

 przesionku kościoła  lub w biurze parafialnym. 

Z góry dziękujemy za hojność oraz pomoc w                                                   

przygotowaćniu naszego Kościoła                                                                                   

do świętowania narodzin Chrystusa.                                                                           

Jeśli mają Państwo pytania prosimy                                                                               

o kontakt z biurem parafialnym. 

ZMIANA CZASU MSZY W DNI POWSZEDNIE 

Od poniedziałku 4 stycznia Msza św. o 7:00 rano                                      

w dni powszednie zostanie przeniesiona na 6:45 rano 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA                       

Spowiedź w biurze parafialnym                                                                     

Wtorek, 15 grudnia    6:30 PM  -  7:30 PM                                                                

Środa, 16 grudnia   6:30 PM  -  7:30 pm                                                    

Czwartek, 17 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                                         

Piątek, 18 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM 

 Spowiedź w kościele                                                       

Sobota, 19 grudnia  9:00 AM  -  10:30AM & 3:00 PM  -  4:00 PM                                                

Poniedziałek, 21 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                                             

Wtorek, 22 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                                                

Środa, 23 grudnia   12:00 PM  -  1:00 PM 

Ze względu na ograniczenia COVID możliwości spowiedzi są ograniczone.                                    

 
 

MSZE ŚW. W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA’ 2020  
 

 

Wigiljia Bożego Narodzenia  Czwartek, 24 Grudnia 
j. angielski: 3:00 PM, 7:00 PM*, 11:00 PM 

j. polski: 5:00 PM, 9:00 PM*  
 

  

Boże Narodzenie,  Piątek, 25 Grudnia  

j. angielski:7:00 AM, 9:00 AM*,11:00 AM                                 

j. polski: 1:00 PM*, 3:00 PM, 5:00 PM 
  
 

Uroczystość Św. Rodziny, Sobota, 26 Grudnia 
j. angielski: 4:30 PM 

j. polski: 6:30 PM 

 
 

Niedziela Świętej Rodziny, 27 Grudnia 

j. angielski: 7:00 AM, 9:00 AM*, 11:00AM, 4:30 PM  

j. polski:  1:00 PM*  
 

Czwartek, 31 Grudnia 

j. angielski: 4:30 PM 

j. polski: 6:30 PM 

 
 

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi, Piątek, 1 Stycznia  
j. angielski: 9:00 AM*, 11:00 AM           
j. polski: 1:00 PM* 

(Nie ma Mszy Św. o 4:30 PM)  
 

Msze święte oznaczone gwiazdką * w niedziele i święta będą transmitowane na kanale YouTube.                                         
Link jest dostępny na stronie internetowej parafii  od adresem: 
 www.saintmargaretmary.org  oraz www.saintmargaretmary.org/popolsku 

Zapisy na Msze św. Bożonarodzeniowe rozpoczną się  w poniedziałek,  14 grudnia.    

Zapisu będzie można dokonać elektronicznie używając linku, który będzie podany na stronie 

paralialnej lub dzwoniąc do biura parafialnego. Aby jak największa liczba parafian mogła wziąść 

udział we Mszy Św, prosimy aby zapisać się na jeden dzień—w Wigilię lub w dzień Bożego 

Narodzenia – nie  na dwa dni. Zawsze jest możliwość korekty lub usunięcia rejestracji jesłi taka 

sytuacja zaistnieje lub zadzwonić do parafii.  

http://www.saintmargaretmary.org
http://www.saintmargaretmary.org/po

